industrial.treee.nl
TREEE Industrial zoekt:

Senior PLC/SCADA Software Engineer
Bedrijfsprofiel
Het bedrijf richt zich op elektrotechniek en industriële automatisering en werken
ze met name voor industriële bedrijven en machinebouwers. Ze zijn een specialist
in elektrotechniek en industriële automatisering en ze richten zich op vijf
disciplines: software-engineering (PLC en SCADA), hardware-engineering,
buitenmontage, paneelbouw en consultancy (MES).

Bedrijfscultuur
Afgestudeerde vmbo’ers, mbo’ers en hbo’ers in engineering en elektrotechniek
krijgen de kans zich te ontwikkelen tot veelbelovende professionals.
Het bedrijf begeleidt de projecten vanaf de engineering tot uitvoering. Daarbij
hoort natuurlijk de totale beheersing van complete projecten. Daadkrachtig en
deskundig.

Functie omschrijving






Een uitdagende werkomgeving waarbij je veel ruimte en vrijheid krijgt om
projecten tot een goed einde te brengen.
Het zelfstandig vertalen van eisen en wensen van opdrachtgevers naar een
technisch ontwerp voor een automatiseringssysteem
Het programmeren en in bedrijf stellen van besturingen voor installaties
van productielijnen en procesinstallaties
Je krijgt de mogelijkheid om de spreekwoordelijke kar te trekken en
daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor jouw deel van werk.
Elke dag ben je in contact met gedreven collega's en klanten die vooruit
willen. Jij wordt hun sparringpartner en probleem oplosser. Samen krijg je
grote dingen voor elkaar en lever je de innovatie en kwaliteit die onze
opdrachtgever hun relaties wil bieden.
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Functie eisen











Je werkt zelfstandig en kunt een multidisciplinair team met meerdere
consultants aansturen. Dit kan bij de opdrachtgever in huis zijn of bij de
klant. Flexibiliteit, overtuigingskracht en ondernemersgeest zijn belangrijke
kenmerken voor de passende kandidaat voor deze strategisch belangrijke
positie.
Je bent proactief, neemt initiatief, zoekt zaken uit en houdt van verbetering
en vooruitgang.
Je bent in staat prioriteiten te stellen en kunt anticiperen op onverwachte
situaties binnen een hectische omgeving.
Je werkt zelfstandig in teamverband.
Je bezit een no nonsens mentaliteit, houdt van korte en directe
communicatielijnen en bent in staat snel te schakelen.
Je bent flexibel in denken en doen met in het achterhoofd altijd het
probleem - en de oplossing - voor de klant.
Je hebt lef en durft in het diepe te springen.
Je bezit doorzettingsvermogen - zeker in drukke tijden.
Je bent in staat open en eerlijk te communiceren, zowel intern als extern.
Je staat open voor leren en groeien binnen de organisatie

Wat wordt u geboden
• Een professionele en dynamische werkomgeving
• Volop ruimte om aan je eigen ambities invulling te geven
• En uiteraard een goed salaris, laptop, telefoon en auto van de zaak
Interesse? Reageer direct of neem contact op!
0478-512000 - 0620422665
U kunt reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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